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Pastor Chris
Výnimočný, plný slávy
...ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus

vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).
Rimanom 3:23 hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ Človek sa oddelil od slávy kvôli
Adamovmu previneniu. Avšak smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista nás uviedlo dokonca do
väčšej slávy. Do tohto života slávy si bol privedený, keď si sa znovuzrodil. Toto je odlišné od slávy, ktorú
zažívali Adam a Eva v raji.
Mnohí si myslia, že kresťanstvo nás navrátilo späť k tomu, čo mali Adama a Eva v záhrade Eden,
ale to nie je pravda! To, čo máme my, je ďaleko väčšia sláva (2.Korintským 3:10). Keď si sa znovuzrodil,
nenarodil si sa podľa prvého Adama, ale druhého a posledného Adama, Ježiša Krista. Písmo nám hovorí,
že prvý človek, Adam, sa stal živou dušou. Ale posledný Adam, to je Kristus, je život dávajúcim Duchom
(1.Korintským 15:45).
Chcem, aby si si pozorne pozrel časy v liste Rimanom 8:30 (angl. preklad) z prekladu Weymouth
New Testament Translation: „... a tých, ktorých predurčil, tiež ich aj povolal; a tých, ktorých povolal, tiež ich aj
vyhlásil za slobodných od viny; a tých, ktorých vyhlásil za slobodných od viny, tiež ich aj korunoval slávou.“ Tu
rozpoznávame dôležité skutočnosti týkajúce sa nového stvorenia, ktoré sú výsledkom spasenia, ktoré
bolo dokončené Kristom Ježišom. Jednou z týchto skutočností je, že si bol korunovaný slávou! To
znamená, že si bol privedený do života krásy, výnimočnosti, úspechu a prosperity.
Bol si oslávený. Ježiš povedal v Jánovi 17:22: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli
jedno, ako my jedno sme.“ Všimni si , že nepovedal: „Navrátil som ich späť do slávy, ktorú mal Adam.“ Všetci
ľudia boli oddelení od Božej slávy kvôli hriechu, ale Ježiš svojou smrť pribil hriech na kríž a svojím
vzkriesením nás priviedol do nového života slávy. Keď bol oslávený On, bol si oslávený aj ty. A tak teraz
môžeš smelo povedať: „Som výnimočný a plný slávy.“ Nech je požehnaný Boh!
Predstav si, že žiješ každý deň svojho života s takýmto vedomím! Keď ti ľudia povedia: „Ako sa
dnes máš?“, nestačí povedať len: „Ďakujem, dobre!“ Pretože ty sa máš viac ako len „dobre“. Radšej
povedz: „Mám sa výborne, som plný slávy!“ Nech je odteraz toto tvoja odpoveď, pretože naozaj si
výnimočný a plný Božej slávy!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju slávu, ktorá je v mojom duchu preto, lebo vo mne neustále prebýva Duch
Svätý. Táto sláva sa prejavuje vo všetkých aspektoch môjho života a spôsobuje, že prejavujem Tvoju prerozmanitú
múdrosť a výnimočnosť vo všetkom, čo robím, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 5:10; 1.Peter 2:9
1-ročný plán: Lukáš 9:1-17; Jozue 10-12
2-ročný plán: Matúš 26:69-75; 3.Mojžišova 1
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Pastor Chris
Zmocnený zvnútra
„Ale prijmete (dostanete) moc, keď na vás zostúpi Duch Svätý...“ (Skutky 1:8 angl. preklad)
Pretože si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, je v tebe dynamická schopnosť spôsobovať zmeny.

Táto moc sa v tebe usadila vtedy, keď si prijal Ducha Svätého a nemusí byť doplňovaná žiadnou inou
vonkajšou silou. Vidíme to na živote Ježiša. Počas Jeho služby na zemi sa ani raz nemodlil k Otcovi, aby
Mu dal moc. Bol zmocňovaný Duchom Svätým zvnútra! To isté sa dnes deje nám.
Božia moc je v tvojom duchu; prijal si ju, keď si prijal Ducha Svätého. Keď Ježiš povedal, že
prijmete moc, keď Duch Svätý príde na vás, tak myslel vnútornú moc – „dunamis“ (grécky).
V skutočnosti povedal: „Prijmete „dunamis“ (vnútornú moc) potom, keď príde na vás Duch Svätý.“ Čo je
„dunamis“?
Z tohto slova pochádza slovo „dynamo“, elektrický generátor. Ten premieňa mechanickú silu na
elektrickú silu, ktorá spôsobuje ďalšie mechanické činnosti, a tak to pokračuje ďalej. Takže keď Ježiš
povedal: „Prijmete dunamis“; mienil tým, že prijmete Ducha Svätého, prijmete vnútornú silu, moc, ktorá
sa nikdy nevyčerpá. Nemusíš sa modliť k Bohu za viac moci. Niektorí kresťania sa modlia: „Ó, Bože daj
mi viac moci.“ To je nebiblické. Dal ti už všetku moc, ktorú potrebuješ. Očakáva, že budeš túto moc
používať, aby bol tvoj život slávny.
Potom, čo Pán Ježiš prijal Ducha Svätého, sa počas svojej trojročnej služby na zemi nikdy
nemodlil k Bohu za viac moci. Pôsobil v tejto vnútornej moci. Túto moc môžeš používať kdekoľvek a
kedykoľvek, aby si zmenil čokoľvek a priniesol prosperitu, zdravie, riešenia a nové nápady!
2.Korintským 4:7 hovorí: „...Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá
prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“ Je v tebe moc na to, aby si denne víťazil, moc pre neobmedzené
možnosti a jedinečné výhody.
Vyznanie
Som plný Božej moci! Pôsobím dnes Jeho mocou a slávou, plný Ducha v múdrosti a mám duchovné
porozumenie všetkých vecí! Som zmocnený Duchom Svätým, víťazne kráčam životom a neustále postupujem vpred!
Zažívam jedinečné výhody, neobvyklú priazeň a prosperitu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:29; Lukáš 24:49; Filipským 4:13
1-ročný plán: Lukáš 9:18-36; Jozue 13-15
2-ročný plán: Matúš 27:1-10; 3.Mojžišova 2
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Pastor Chris
Kresťanstvo: „mať na ružiach ustlaté“!
Zlodej prichádza len na to, aby kradol, zabíjal a zničil. Ja som prišiel, aby mohli mať život a tešili sa z neho

a mali ho v hojnosti (úplne, až pokiaľ nepreteká) (Ján 10:10 rozšírený angl. preklad).
Sú takí, ktorí hovoria, že kresťanstvo neznamená „mať na ružiach ustlaté“. Zvyčajne sa čudujem,
akému evanjeliu takíto ľudia veria. Nemusí to byť ich skúsenosť, ale kresťanstvo je „mať na ružiach
ustlaté“ a radšej by ste tomu mali veriť, pretože je to pravda. Čo si myslíte, na čo prišiel Ježiš? Aký bol
účel Jeho utrpenia? Je to preto, aby sme mohli mať život a naplno sa z neho tešili.
1.Peter 1:11 hovorí o utrpeniach Kristových a sláve, ktorá by mala nasledovať. Kresťanstvo je
povolanie ku životu slávy, povolanie do zeme, ktorá preteká mliekom a medom; život v radosti. Takže ak
toto nebola tvoja skúsenosť, potrebuješ sa rozhodnúť v mysli, že to zmeníš. Musíš obrátiť poradie.
Nedovoľ, aby ťa neznalosť obrala o Božie najlepšie. Slávny život je tvojím dedičstvom v Kristovi.
To neznamená, že v zemi nie sú „obri“; v krajine, kde tečie mlieko a med, sú obri. Avšak to nie je
problém, pretože si sa narodil ako víťaz. Obri sú pre teba chlebom. Spomeň si na Káleba. Povedal: „Preto
mi teraz daj toto pohorie, o ktorom Hospodin hovoril v onen deň, lebo sám si počul v ten deň, že sú tam Anákovci a
veľké opevnené mestá. Ak bude Hospodin so mnou, vyženiem ich, ako hovoril Hospodin.“ Toto robíme v našom
boji viery; vyháňame obrov mocou Ducha Božieho. Nezáleží na tom, koľko „obrov“ je v tvojej zemi;
môžeš bojovať dobrý boj (1.Timoteovi 1:18).
Ježiš povedal, že budete mať to, čo poviete (Marek 11:23). V Matúšovi 17:20 povedal: „...Keby ste
mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude
nemožné.“ Takže vidíš, že všetko je možné; nie je to o tom, aká veľká je hora alebo koľko je tam obrov. Je
to o Božej viere v tvojom srdci a Božom Slove v tvojich ústach.
Nech ťa nič nezastaví od toho, aby si sa tešil zo života v Kristovi! Nikdy nepodľahni okolnostiam.
Pamätaj si, že si posadený spolu s Kristom na mieste moci, preto tvoje slová nie sú obyčajné. Môžeš sa
víťazne smiať na svojej ceste životom a mať pod kontrolou každý deň.
Modlitba
Drahý Otec, zmocnil a uspôsobil si ma pre víťazný život a osvietil si oči môjho ducha, aby som rozpoznal
a uchopil moje dedičstvo v Kristovi! Žijem Tvoj sen a slávne naplňujem Tvoje určenie pre môj život, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 3:8; 1.Peter 2:9; Jakub 2:5
1-ročný plán: Lukáš 9:37-62; Jozue 16-19
2-ročný plán: Matúš 27:11-25; 3.Mojžišova 3
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Pastor Chris
Prorokuj!
Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali (1.Korintským 14:1).
Dar proroctva nie je len pre pastorov, prorokov, evanjelistov a apoštolov; je pre cirkev! Každý

kresťan by mal prorokovať. Mojžiš v Starom Zákone porozumel moci a dôležitosti prorokovania a želal
si, aby všetky Božie deti prorokovali (4. Mojžišova 11:29).
Avšak ak si znovuzrodený a prijal si Ducha Svätého, prijal si božské uschopnenie a inšpiráciu pre
proroctvo. Prorokovať znamená prehlasovať Božie Slovo v moci, či už sa to týka prorokovania budúcich
udalostí alebo ako slovo moci, ktoré spôsobuje zmenu teraz!
Biblia hovorí: „...ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. Kto jazykom hovorí,
seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje“ (1.Korintským 14:3-4). Keď prehlasuješ v proroctve to, čo má
Boh v mysli, iní sú vzdelávaní, posilnení a potešení. Takže môžeš vidieť, že proroctvo ťa nerobí
„duchovným detektívom“, aby si „vylovil“ bratov, ktorí pravdepodobne nežijú správne; proroctvo je na
vzdelávanie Tela Kristovho. Kvôli tomuto musíš túžiť po tom, aby si prorokoval, pretože slová, ktoré
hovoríš v proroctve, budú budovať veriacich okolo teba.
A navyše s darom proroctva môžeš naplánovať svoju cestu v ustavičnom víťazstve. Môžeš
prorokovať svoju cestu von z problémov. Ezechiel bol privedený k údoliu suchých kostí, kde sa ho Pán
spýtal: „Môžu tieto kosti ožiť?“ Bola to beznádejná situácia, ale Pán mu povedal: „Prorokuj k týmto
kostiam.“ Hneď ako to Ezechiel vykonal, nastal veľký zázrak; kosti sa približovali jedna k druhej
(Ezechiel 37:7).
Toto ti dáva poznať, čo Boh očakáva; chce, aby si prorokoval svoju cestu von z akejkoľvek
negatívnej situácie. Nedovoľ, aby výzvy, ktorým čelíš, potopili tvoju vieru. Prorokuj svoje zdravie,
úspech, prosperitu a víťazstvo. Možno ti povedali, že pracuje len jedna tvoja ľadvina, alebo polovica
tvojich pľúc zlyhala; odmietni byť z toho zdesený, nerob paniku. Prorokuj! Cez proroctvo to „mŕtve“,
podobne ako „suché kosti“, ožije! Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje slovo moci, ktoré je teraz v mojom srdci a v mojich ústach! Idem dopredu
mocou Ducha Svätého, robím pokrok veľkými krokmi a mocniem každý deň v zdraví, prosperite a úspechu, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Joel 2:28; 1.Tesalonickým 5:20; Skutky 2:17
1-ročný plán: Lukáš 10:1-24; Jozue 20-22
2-ročný plán: Matúš 27:26-37; 3.Mojžišova 4

5

Pastor Chris
Odstráň, eliminuj strach!
Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na

svete vám neuškodí (Lukáš 10:19).
Nie je žiadny dôvod na to, aby si sa bál diabla, pretože Ježiš ho porazil a paralyzoval a dal ti
víťazstvo. Takže už si nad satanom zvíťazil; nikdy sa ho neboj! Ježiš má kľúče pekla a smrti, čo znamená,
že sa dokonca nemusíš báť smrti. Smrť bola tiež porazená; je to posledný nepriateľ, ktorý bude zničený
(1.Korintským 15:26). Takže prečo by si mal prijímať strach?
Ježiš povedal: „...lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho (nemá na mne ničoho)“ (Ján
14:30). Toto bolo svedectvo Božieho Syna. Malo by to byť tak isto aj tvoje svedectvo. Z času načas prehlás:
„Satan nemá na mne ničoho! Nemá vo mne svoje pochybnosti! Nemá vo mne jeho strach!“ Myšlienky
strachu ochromujú tvoju vieru a zastavujú Božiu moc v tom, aby neprúdila tvojim smerom. Takže keď
prídu k tebe negatívne myšlienky, myšlienky strachu, porážky a frustrácie, rýchlo ich odstráň.
Strach je mučivý duch, ktorý vytvára pre satana dokonalé prostredie pre to, aby zastrašoval
a ovládal životy ľudí. Avšak Duch Svätý v tebe ti pomáha so strachom jednať. On je Ten, ktorý ťa
posilňuje zázraky konajúcou schopnosťou na vnútornom človeku. Dodáva ti odvahu a posilňuje ťa vo
vnútri, a tak rozptyľuje strach každého druhu.
Možno si vo svojom živote mával strach – strach z teroru, strach z toho, že sa ti niečo zlé stane.
Zastav strach! Biblia hovorí: „Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je
štítom a pavézou“ (Žalm 91:4). Úžasné! Tu Pán hovorí a uisťuje ťa, že neexistuje nič, čoho by si sa mal báť,
pretože On je vždy s tebou (Židom 13:5). Či je to v noci alebo vo dne, On ťa chráni a stará sa o teba. Preto
zbav svoje srdce strachu!
Vyznanie
Pán je mojím svetlom a mojím spasením; koho sa budem báť? Je silou môjho života, preto som vždy smelý
a odvážny! Vo chvíľach ťažkostí som prikrytý Jeho prístreškom; prebývam pod Jeho mocným ochranným ramenom!
Je mojím útočiskom a mojou skrýšou a víťazím v Jeho mene. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Príslovia 29:25; Izaiáš 41:10; 2.Timoteovi 1:7
1-ročný plán: Lukáš 10:25-42; Jozue 23-24
2-ročný plán: Matúš 27:38-44; 3.Mojžišova 5
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Pastor Chris
„...byť plnený“ Duchom
„A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte sami sebe žalmy,

hymny a duchovné piesne, spievajte a plesajte Pánovi srdcom“ (Efezským 5:18-20 angl. preklad).
Prijať Ducha Svätého a byť plný Ducha sú dve rozdielne veci. Ducha Svätého prijímaš raz, aby
v tebe žil, ale „byť plnený“ Duchom je niečo, čo by sa malo diať neustále. V skutočnosti druhá časť nášho
dnešného verša doslova vyjadruje: „buďte napĺňaní duchom“, čo znamená, že to je nepretržitá skúsenosť.
Mal by si byť neustále napĺňaný Duchom a to je niečo, čo môžeš pre seba robiť ty. Nie je to Božia
zodpovednosť, aby ťa napĺňal Duchom. Inštrukcia znie, že „ty“ sa máš napĺňať Duchom tým, že robíš
veci uvedené v našom úvodnom verši: „...hovorte sami sebe žalmy, hymny a duchovné piesne, spievajte
a plesajte Pánovi srdcom...“
Znamená to hovoriť Slovo pre seba v žalmoch, hymnoch a duchovných piesňach a potom spievať
a plesať vo svojom srdci Pánovi cez Ducha – cez modlitbu v iných jazykoch. Pavol povedal: „...žalmy
(budem)spievať duchom a žalmy spievať aj mysľou“ (1.Korintským 14:15). „Spievať duchom“ znamená
spievať v iných jazykoch; je to vtedy, keď hovoríš sám sebe v „duchovných piesňach“. Preto „byť
napĺňaný Duchom“ znamená, že by si mal hovoriť v jazykoch, spievať v jazykoch a tvoriť melódie vo
svojom srdci Pánovi.
Možno čelíš problémom vo svojom manželstve, vo svojom dome, svojej práci, svojom štúdiu,
financiách alebo vo svojom zdraví. Ak si prijal Ducha Svätého, si šťastný človek! Zavri sa do svojej izby
a konaj podľa Slova. Povedz si: „Som to, čo Boh hovorí, že som. Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten,
ktorý je vo svete! Som víťaz v Kristovi Ježišovi! Nemôžem byť nikdy znevýhodnený!“ Potom spievaj
Slovo v žalmoch a hymnách a vytváraj melódie zo Slova vo svojom srdci Pánovi.
Hovor v iných jazykoch a cez výklad prehlasuj Božiu múdrosť.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti, že ma naplňuje Tvoj Duch. Tvoja sláva sa zjavuje dnes vo mne a cezo mňa
a Tvoju múdrosť je vidieť a počuť v mojich slovách a skutkoch, pretože som plný Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 5:18-19; 1.Ján 4:4; Skutky 2:4
1-ročný plán: Lukáš 11:1-13; Sudcov 1-2
2-ročný plán: Matúš 27:45-54; 3.Mojžišova 6
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Pastor Chris
Udržuj svoje telo zdravé
Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na

svete vám neuškodí (Lukáš 10:19).
Pretože si Božie dieťa, tvoje telo je chrámom Ducha Svätého (1.Korintským 6:19), čo znamená, že
tvoje telo nie je tvoje; vlastní ho Boh. Avšak ty si ten, kto má strážiť svoje telo a udržovať ho zdravé. Ty si
ten, ktorý má uplatňovať autoritu nad svojím telom a ochraňovať ho od choroby, nemoci a slabosti.
Ježišove slová v našom úvodnom verši by ti mali dať vedieť, že nie si obyčajný; máš právo
povedať svojmu telu, ako sa má cítiť. Povedz svojmu telu, čo má robiť a bude tak reagovať. Ježiš povedal
v Markovi 11:23, že budeš mať to, čo hovoríš. Ak bojuješ so závislosťou, smelo prehlasuj: „Nedovolím,
aby mi čokoľvek vládlo. Udržujem svoje telo v podriadenosti Božiemu Slovu!“ Nedovoľ, aby bolo
v tvojom tele čokoľvek, čo nie je v súlade s Božím Slovom pre tvoj život; prevezmi autoritu nad svojím
telom a vládni nad ním cez Božie Slovo.
Keď pocítiš vo svojom tele symptómy choroby, odmietni ich, pretože sa stanú skutočnými len
vtedy, keď povieš, že sú. Tvoje slová nie sú prázdne; to, čo hovoríš, sa stane. Preto hovor ku svojmu telu
a udržuj ho zdravé. Nepovedz: „Mám v žalúdku výrastok a bolí to. Lekár povedal, že je to rakovina.“
Nehovor o výrastku, ale namiesto toho hovor k nemu! Povedz, aby ten výrastok zomrel a odišiel z tvojho
tela. Povedz bolesti, aby prestala a telu, aby fungovalo presne v súlade s Kristovým životom, ktorý je
v tvojom duchu.
Kristus skutočne žije v tebe! Prebýva v tvojom duchu a prejavuje sa cez tvoje fyzické telo.
Uvedomenie si tejto skutočnosti ti uľahčí uplatňovať autoritu nad svojím telom proti chorobe, nemoci
a slabosti.
Vyznanie
Boží Duch oživuje každé vlákno mojej bytosti! Boží život vo mne ničí chorobu, nemoc a slabosť! Som
zdravý a silný! V mojom fyzickom tele sa prejavuje jedine život a prirodzenosť Krista, Jeho krása a sláva, pretože sa
vo mne prechádza cez Ducha Svätého. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:11; Rimanom 8:10
1-ročný plán: Lukáš 11:14-36; Sudcov 3-4
2-ročný plán: Matúš 27:55-66; 3.Mojžišova 7
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Pastor Chris
...mať to na starosti, mať to pod kontrolou!
Lebo ak pádom jedného zavládla smrť, omnoho viac tí, ktorí prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti

budú kraľovať v živote cez Toho jedného, Ježiša Krista (Rimanom 5:17 angl. preklad).
Druhá časť nášho úvodného veršu hovorí Božím deťom, že pôsobia zhora, z oblasti
neobmedzených možností a nepretržitých víťazstiev, pretože využívajú Božiu milosť. Apoštol Pavol
povedal, že takíto ľudia v živote „kraľujú“; majú to pod kontrolou a sú za to zodpovední! Uplatňujú
autoritu nad okolnosťami a sú schopní podrobiť si sily prírody! Žijú odlišní druh života – nadprirodzený
život.
Toto mal na mysli Pavol, keď povedal Timoteovi: „...buď silný v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi“
(2.Timoteovi 2:1 angl. preklad). To znamená „využívaj milosť“. Prijmi milosť a vládni! Vezmi si toľko,
koľko je potrebné pre život „kraľovania“; vládni a maj to na starosti. Nebudeš vládnuť v nebi, pretože
tam už nie je nič, nad čím by si mal vládnuť. Máš vládnuť ako kráľ v tomto svete; máš na zemi pôsobiť
s autoritou.
Boh ťa urobil nadradeným nad satanom, jeho démonmi, chorobou, nemocou a slabosťou. Si
posadený spolu s Kristom vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvá a každé meno
menované nielen v tomto veku, ale aj v budúcom (Efezským 1:21). Preto vládni nad okolnosťami;
uplatňuj autoritu nad strachom, smrťou, peklom, nedostatkom, chudobou a smrťou!
Zjavuj Božiu slávu všade. To je tvoje povolanie, to je tvoj život, to je tvoje dedičstvo! Si
Abrahámove semeno, čo znamená, že navzdory ekonomickému úpadku, recesii a inflácii ťa Božia milosť
dáva dopredu, aby si to mal pod kontrolou.
Vyznanie
Mám veľkú Božiu priazeň a milosťou som umiestnený pre víťazný život! Vládnem v živote ako kráľ
a uplatňujem autoritu nad okolnosťami, podrobujem si sily prírody a plánujem svoj život pre víťazstvo! Zjavujem
dnes Božiu slávu a spravodlivosť. Toto je moje povolanie a moje dedičstvo, v mene Ježíš. Amen!
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 2:1; Zjavenie 5:10
1-ročný plán: Lukáš 11:37-54; Sudcov 5-6
2-ročný plán: Matúš 28:1-10; 3.Mojžišova 8
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Pastor Chris
Pozeraj sa z vrchu hory
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma

potešujú (Žalm 23:4).
Vedel si, že tak, ako máme vo fyzickom svete hory, údolia a nížiny, tak isto existujú aj
v duchovnom svete? Fyzický svet je v skutočnosti tieňom duchovného sveta. Študuj Písmo a zistíš
z písania prorokov, že nehovorili o pozemských horách a údoliach ale o duchovných vrchoch a údoliach.
V duchovnej oblasti žijú niektorí ľudia v údolí, zatiaľ čo iní žijú na vrchu.
V údolí vidia ľudia len pôsobenie démonov a zlých bytostí temnoty, od ktorých vždy potrebujú
vyslobodenie. Satan a jeho démoni sú pre nich populárnejší než Boh a anjeli. Žiť v údolí znamená ísť
nesprávnym smerom v duchovnej oblasti. Avšak niektorí z nás sa pozerajú z vrchu hory. Prebývame
a pôsobíme v oblasti svetla, kde všetko, čo vidíme, je úspech, víťazstvo, prosperita, uzdravenie
a svedectvá spasenia. Na našej ceste satan nie je problémom, pretože vieme, že je porazený nepriateľ.
Ježiš ho úplne paralyzoval a vystavil v duchovnej oblasti na posmech jeho aj jeho zástupy (Kolosenským
2:15).
Na vrchole hory vieme, že nemusíme zo satanom zápasiť. Je úplne porazený; všetko čo robí je to,
že sa nás snaží oklamať a nastrašiť. Používa tieto dve veci, aby urobil Božie Slovo v životoch ľudí
nefunkčné, pretože vie, že jediný spôsob, akým ho udržia porazeného, je cez poznanie a prehlasovanie
Slova. 2.Korintským 10:4 hovorí: „...zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby...“
Myšlienky, teórie a predstavy zasadené v mysli človeka, ktoré spôsobujú, že koná nesprávne, sú
pevnosti. Tieto pevnosti sú ničené cez poznanie Slova. Keď sa diabol snaží zasadiť do tvojej mysli
predstavy strachu, zlyhania, choroby alebo niečoho najhoršieho, čo by sa mohlo stať, použi proti nemu
Slovo a tie pevnosti sa zrútia k tvojim nohám.
Vyznanie
Nie som obyčajný, som obyvateľom Siona, Jeruzalema, ktorý je zhora. Som posadený spolu s Kristom
v nebeských miestach, vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvá a každé meno, ktoré sa menuje nielen
v tomto veku ale aj v budúcom. Všetko je pod mojimi nohami a vládnem a kraľujem s Kristom.
Rozšírené štúdium: Židom 12:22; 2.Korintským 10:4-5
1-ročný plán: Lukáš 12:1-21; Sudcov 7-8
2-ročný plán: Matúš 28:11-20; 3.Mojžišova 9
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Pastor Chris
Reakcia viery
Nato sa im dotkol očí a povedal: Staň sa vám podľa vašej viery! (Matúš 9:29).
Patríme do duchovného kráľovstva a sú veci, ktoré sú v tomto kráľovstve podstatné, o ktorých

musíme vedieť. Napríklad musíme vedieť, ako reagovať na Boha. Hovorí a slúži nám každý deň, ale
niektorí ľudia to nevedia a tak hovoria také veci ako: „Pane, chcem, aby si ku mne skutočne hovoril.“
Hovorí ti, ale musíš vedieť, ako Mu odpovedať, ako reagovať.
Na tvojej odpovedi záleží. Spomeň si na to, ako Boh zavolal na Samuela; zavolal ho trikrát, ale
zakaždým bežal k Élimu, kňazovi, lebo si myslel, že ho volal on. Keď prišiel Samuel tretíkrát, Biblia
hovorí: „...Vtedy Éli pochopil, že Hospodin volá na chlapca. I povedal Éli Samuelovi: Choď, ľahni si, a ak by ťa ešte
volal, povedz: Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva!...“ (1.Samuelova 3:8-9).
Tieto slová boli konkrétne a dôležité. Éli nepovedal chlapcovi, aby povedal len: „Tu som“; učil
ho, ako má Bohu odpovedať a to fungovalo. Niekedy môže byť naša odpoveď Bohu ovplyvnená tým, že
sa snažíme Jeho posolstvo „spracovať rozumom“. Napríklad Boží Duch môže niekomu povedať: „Smej
sa“ a ten človek sa čuduje, prečo by sa mal smiať, keď nie je nič smiešne. Toto je nesprávna reakcia.
Predstav si Dávida, ako ide bojovať proti Goliášovi, veľkému trénovanému bojovníkovi a Duch mu
povie, aby si zobral päť hladkých kameňov. To nedávalo zmysel, ale napriek tomu uveril a zobral
kamene. Jedným z tých kameňom zabil obra a vyhral boj pre Izrael.
Možno si v ťažkej situácii alebo zápasíš s nejakým zlozvykom a modlíš sa: „Ó, Bože , pomôž mi.“
Slovo nám hovorí, že On ti už pomohol. Takže aká bude tvoja odpoveď, tvoja reakcia? Potrebuješ
odpoveď viery. Mal by si s istotou prehlasovať: „Boh mi veľmi pomáha. Boží Duch vo mne pôsobí
a spôsobuje, že víťazím nad každou situáciou a zvykom.“ Keď reaguješ na Slovo takýmto spôsobom,
bude to pre teba pracovať a prinesie to želaný výsledok. Sláva Bohu!
Vyznanie
Božie Slovo je mojím svetlom a mojím životom. Som citlivý na vedenie Slova a Božieho Ducha v mojom
živote. Rýchlo reagujem vierou na Slovo a môj pokrok je všetkým zjavný, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 5:4-6; Lukáš 1:38
1-ročný plán: Lukáš 12:22-48; Sudcov 9
2-ročný plán: Marek 1:1-13; 3.Mojžišova 10
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Pastor Chris
Mentalita hojnosti
„Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša“ (Filipským

4:19).
V Izaiášovi 45:3 Pán zasľúbil Izraelitom: „Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby...“ Pre
nich to bolo zasľúbenie. Avšak pre nové stvorenie v Kristovi sa to stalo skutočnosťou. V Kristovi máš
prístup k nekonečným pokladom a neoceniteľnému bohatstvu zeme; sú tvojím dedičstvom: „...a radostne
ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle“ (Kolosenským 1:12).
1.Korintským 3:21 hovorí: „...Veď všetko je vaše.“ Toto by ti malo dať mentalitu hojnosti, kde budeš
pôsobiť bez pocitu nedostatku. Ježiš nemal pocit nedostatku. Rozmýšľaj o Jeho odpovedi, keď k Nemu
prišiel Peter pre peniaze, aby zaplatil vyberačovi daní. Ježiš povedal: „...choď, hoď do mora udicu, vezmi
rybu, ktorá sa prvá chytí, otvor jej ústa, nájdeš v nej peniaz , vezmi ho a daj im za mňa i za seba“ (Matúš 17:27).
Keď boli učeníci znepokojení nad tým, ako nakŕmiť veľké množstvo ľudí (päťtisíc mužov; ženy
a deti neboli započítané) na púšti, Ježiš bol pokojný. Obedom malého chlapca (päť malých chlebov a dve
ryby) nakŕmil množstvo ľudí a keď sa všetci najedli, stále zostalo dvanásť košov plných zvyškov. Možno
povieš: „Dobre, ale to bol Ježiš, tvorca zázrakov.“ Áno, ale On to všetko urobil preto, aby nám ukázal, že
môžeme robiť to isté. Prišiel, aby nám dal vedieť, že môžeme konať ako On, myslieť ako On, hovoriť ako
On a víťaziť ako On.
Nikdy si nemysli ani nehovor, že nemáš dosť. S tým, čo máš, môžeš rozmnožiť viac. Dostaň sa vo
svojom živote k tomu, že nemáš vedomie nedostatku. Narastaj v poznaní Božieho Slova. A ako to budeš
robiť, presiahneš tú oblasť, kde si si stále vedomý potrieb, pretože uvidíš, že všetko už bolo Kristom
zaopatrené: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko
potrebné pre život a zbožnosť“ (1.Peter 1:3). Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si spôsobil, aby každá priazeň a pozemské požehnanie prišlo ku mne v hojnosti,
takže môžem byť vždy za každých okolností a v akejkoľvek potrebe byť nezávislý a sebestačný, majúci dosť na to, aby
som nepožadoval žiadnu podporu alebo pomoc a bol vystrojený v hojnosti pre každý dobrý skutok a dobročinný dar,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Haggeus 2:8; Rimanom 8:16:17
1-ročný plán: Lukáš 12:49-59; Sudcov 10-11
2-ročný plán: Marek 1:14-28; 3.Mojžišova 11
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Pastor Chris
Zbavený všetkej viny
A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného

ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí (Rimanom 5:18).
Ježiš nebol vydaný len kvôli našim hriechom, ale bol tiež vzkriesený pre naše ospravedlnenie:
„...vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie“ (Rimanom 4:25). Čo to znamená byť
ospravedlnený? Znamená to byť vyhláseným za „nevinného“. Boli sme zbavení všetkej viny! Z právneho
hľadiska v Božích očiach si nikdy nezhrešil; preto nie je proti tebe žiadne obvinenie. Možno sa divíš:
„Ako je to možné?“
Dôvod je jednoduchý; kresťan je novým stvorením. 2.Korintským 5:17 hovorí: „Preto ak je niekto v
Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Nové stvorenie je úplne nový druh
bytosti, ktorá nikdy predtým neexistovala; je bez minulosti. Preto Boh o takom človeku prehlasuje
„nevinný“, pretože odkedy má úplne nový život nie je ňom nič, prečo by mal byť súdený!
Toto je idea spravodlivosti. Naše ospravedlnenie sa nezakladá na tom, že Ježiš „zaplatil“ za naše
hriechy; urobil to pre celý svet hriešnikov, ale kresťan nie je hriešnik. Je novým stvorením.
Nové stvorenie nie je produktom smrti a pochovania Ježiša Krista, ale Jeho vzkriesenia!
Kresťanstvo prišlo zo vzkriesenia. Ježišovou smrťou bolo zaplatené za celý svet, ale keď si v Neho uveril,
bol si znovustvorený; narodil si sa znova a bol si urobený spravodlivým! V liste Rimanom 4:25 čítame, že
bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Rozšírený preklad Biblie to hovorí takto: „...bolo to pre naše
oslobodenie od viny (náš účet bol urobený vyrovnaným a oslobodil nás od všetkej viny pred Bohom).“
Si ospravedlnený, pretože si nové stvorenie. Toto je dôvod, prečo musíme pokračovať v tom, aby
sme nespaseným hovorili, aby prišli ku Kristovi. Pretože ak to urobia, stanú sa novým stvorením; ich
minulosť prestane existovať, narodia sa do novoty života – zbavení všetkej viny!
Vyznanie
Chodím vo svetle môjho ospravedlnenia, radujem sa v živote slávy a spravodlivosti v Kristovi! Pretože som
ospravedlnený vierou, mám pokoj s Bohom, som zbavený všetkej viny a som slobodný, aby som žil a radostne
a slávne slúžil Pánovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 6:4; Rimanom 5:1
1-ročný plán: Lukáš 13:1-21; Sudcov 12-13
2-ročný plán: Marek 1:29-39; 3.Mojžišova 12
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Pastor Chris
Slobodný od smrti!
Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti (Rimanom

8:2).
V našom úvodnom verši sú zmieňované dve zákony: zákon Ducha života a zákon hriechu
a smrti. Avšak zákon života je nadradený a silnejší, než zákon hriechu a smrti. Ak si znovuzrodený, tak
v tvojom živote pôsobí zákon života. Boží život (grécky Zoe) je v tebe vrodený a výsledkom toho je, že si
slobodný od smrti. Porozumej tomu, čo to znamená!
Nezáleží na tom, či je to „smrť“ v zmysle úpadku alebo porušujúcich vplyvov, ktoré pôsobia
proti ľuďom na svete – ty si voči tomu všetkému imúnny. Smrť v tebe prestala pracovať; si mimo jej
oblasti. Nepatríš do oblasti smrti. Je dôležité pochopiť, že apoštol Pavol sa nám nesnaží dať pocit
oslobodenia od smrti; nehovorí, že zákon života v Kristovi Ježišovi nás „oslobodil“ od smrti, ale že nás
UROBIL slobodnými od smrti. To znamená, že si pre smrť nedotknuteľný.
Je to podobné ako miestnosť alebo priestor, ktorý je „zvukotesný“; to znamená, že zvuk sa tam
nemôže dostať bez ohľadu na to, ako sa snažíš. V Kristovi Ježišovi si „smrti odolný“! Jediný spôsob, ako
môžeš priviesť smrť do svojho života je, že sa preprogramuješ inak tým, že hovoríš slová smrti. Biblia
hovorí: „Smrť a život je v moci jazyka...“ (Príslovia 18:21).
Udržuj sa zdravý a v poriadku svojimi slovami. Nehovor slová choroby, nemoci, chudoby alebo
porážky. Namiesto toho pravidelne prehlasuj: „Na mojej ceste nie je smrť! Chodím po ceste života,
pretože zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti.“ Biblia hovorí, že
ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením (2.Korintským 5:17). Si v Kristovi Ježišovi a zákon, ktorý
pôsobí v Kristovi je zákon života; si živý Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoj život, ktorý vo mne pracuje v každom vlákne mojej bytosti, v každej bunke
mojej krvi a v každej kosti môjho tela. Celá moja bytosť je imúnna voči smrti, úpadku a porušujúcim vplyvom vo
svete! Moja cesta je navždy cestou života a spravodlivosti, radosti, vďačnosti a pokoja, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 11:26; 1.Ján 5:13
1-ročný plán: Sudcov 13:22-35; Sudcov 14-16
2-ročný plán: Marek 1:40-45; 3.Mojžišova 13
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Pastor Chris
Miluj Ho a zachovávaj Jeho Slovo!
Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha (Galatským 5:25).
Ak si znovuzrodený, tak hoci si v tomto prirodzenom svete, žiješ súčasne v Božom kráľovstve,

ktoré je duchovným kráľovstvom. A v tomto duchovnom svete si mimo času a priestoru. To je oblasť
Božej slávy; je to oblasť nadprirodzena a zázračna. Zameranie nášho úvodného verša je, aby si
porozumel, že existuje svet, ktorý je mimo tohto sveta a existuje spôsob, ako efektívne pôsobiť v tejto
oblasti.
V Jánovi 14:21 Pán Ježiš nám zjavil tajomstvo zázračna; tajomstvo úspechu v oblasti Ducha.
Povedal: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj
Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.“ Ak chceš, aby sa ukázal v tvojom živote a aby sa
Jeho sláva zjavovala v tebe a cez teba, miluj Ho a rob všetko, čo ti povie, aby si urobil. To je tajomstvo
toho, aby sa Božia moc prejavovala v tvojom živote a v tvoj prospech!
Keď zachovávaš Jeho Slovo a robíš čokoľvek, čo ti povie, aby si urobil, Jeho sláva je zjavovaná.
Spomeň si, čo sa stalo na svadbe v Káne Galilejskej. Keď potrebovali viac vína, Mária napomínala sluhov:
„Čokoľvek vám povie, aby ste urobili, urobte to.“ Biblia hovorí, že Ježiš im povedal, aby naplnili nádoby
na vodu vodou a keď to urobili, voda sa premenila na víno.
Ohľadom tohto zázraku Biblia zaznamenáva: „Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš
urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci“ (Ján 2:11). Je to tak jednoduché: ak chceš vidieť
Božiu slávu prejavenú v tvojom živote, rob všetko, čo ti povie, aby si urobil! Preukazuj svoju lásku tým,
že konáš Jeho Slovo a Jeho sláva sa prejaví v tvojej práci, tvojom podnikaní, tvojich financiách, fyzickom
tele a vo všetkom, čo sa ťa týka.
Modlitba
Drahý Otec, radujem sa dnes z poznania Tvojho Slova. Moja láska k Tebe sa hojne prejavuje v mojej úplnej
poslušnosti Tvojmu Slovu a v tom, že Ťa oddane nasledujem celým srdcom. Ďakujem Ti, že sa mi zjavuješ
a odkrývaš svoju slávu v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:12; Ján 14:15
1-ročný plán: Lukáš 14:1-24; Sudcov 17-18
2-ročný plán: Marek 2:1-12; 3.Mojžišova 14
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Pastor Chris
Tvoje postavenie a tvoj stav
„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“

(2.Korintským 5:17).
Pre kresťana je dôležité vedieť, kým je v Kristovi; je nevyhnutné mať správny postoj k výzvam,
ktorým vo svojom živote čelíš a žiť nad okolnosťami. Je mnoho kresťanov vo svete, ktorí nemajú radosť
z požehnaní kresťanstva, lebo nepoznajú, kým sú v Kristovi a nerozumejú tomu, čo je skutočné
kresťanstvo. Myslia si, že je to pekné náboženstvo - to najlepšie. Ale to nie je pravda! Kresťanstvo je
božskosť, ktorá sa prejavuj v ľudskom svete. Je to prejavovanie Božieho kráľovstva cez ľudí. Nie je to
náboženstvo.
Keď raz začneš žiť v súlade s touto realitou kresťanstva, tvoj život dostane nový zmysel a budeš
žiť každý deň radostne bez ohľadu na okolnosti a nezávisle od nich. Možno niekto povie: „Nuž ale ty
nevieš, aké hrozné problémy mám vo svojom živote.“ To nie je o tom, čím v živote prechádzaš, ale je to
o tom, aké jasné rozlíšenie máš medzi svojím stavom a postavením.
Zjavenie Božieho Slova ti odhalilo tvoje postavenie, ale to nemuselo zmeniť tvoj stav, či situáciu.
Takže prvá vec, ktorú musíš pochopiť je to, čo Božie Slovo hovorí o tebe - o tvojom postavení - kým si
v Kristovi. Ak porozumieš svojmu postaveniu, tak môžeš začať používať svoju autoritu a prijať zásady
a princípy, ktoré vyplývajú z tvojho postavenia v tvojej situácii a začnú sa diať zmeny.
Ale niektorí ľudia chcú, aby sa najprv veci zmenili a to bez toho, aby porozumeli svojmu
postaveniu. Tvoja situácia sa možno nemení, ale to nemá vplyv na tvoje postavenie. A to je to, prečo sa
môžeš radovať bez ohľadu na to, kde si a čím musíš prejsť, lebo ty vieš, kto si. Keď ti toto bude jasné, tak
už nebude záležať, v akej si situácii; zvíťazíš, lebo si objavil, kým si. Si nepremožiteľný a plný sily. Sláva
Bohu!
Vyznanie
Môj život je vyjadrením Božej spravodlivosti, lásky, slávy a milosti! Som semeno Abrahámovo, a preto
žijem mimo nedostatku, choroby, nemoci a porážky! Vo všetkom víťazím! Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:4; 2.Korintským 2:14
1-ročný plán: Lukáš 14:25-15:10; Sudcov 19-21
2-ročný plán: Marek 2:13-22; 3.Mojžišova 15
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Pastor Chris
Tvoje útočište a tvoja pevnosť
„poviem Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Žalm 91:2).
Chcem, aby si si všimol jazyk, ktorým Dávid hovorí v našom dnešnom slove, keď hovorí:

„...poviem Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh...“ povedal: „Vyznám, že Pán je mojím útočiskom;
vyznám, že Pán je môj hrad!“ Jeho vyznanie bolo pozitívne a isté, keď hovoril o tom, kým je pre neho
Pán. V Žalme 23:1 povedal: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku“. Aký spôsob myslenia!
Odvážiš sa takto rozmýšľať o Bohu a vyznávať podľa toho? To zmení úplne všetko v tvojom živote.
Povedz o Bohu: „On je mojim útočišťom a mojou pevnosťou!“ To znamená, že ťa nemôže postihnúť žiadna
krivda, či zlo. Pán vytvoril okolo teba ochranný štít a neprenikne cez to žiadne zlo.
Biblia hovorí: „Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne“ (Žalm 91:5). Verš 9
v tej istej kapitole hovorí: „Keďže Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si Najvyššieho za útulok.“ To
jednoducho znamená „žiaden strach“. Niekto povie: „Ale ja sa v noci bojím, neviem prečo, ale moje srdce
sa rozbúcha a aj najmenší zvuk ma vystraší“. Zastav strach! Vždy keď si pôjdeš ľahnúť, tak vyznávaj:
„On je mojim útočišťom a mojou pevnosťou, nočného postrachu nemusím sa báť.“
Rozumej: Ty si už vyšiel zo smrti! Ty nemôžeš byť ohrozený, dokonca ani smrťou. Ten, ktorý je
tvojim útočišťom - Pán Ježiš Kristus, zničil toho, ktorý má moc smrti, a to je diabol. Väčší je Ten, ktorý je
v tebe, ako ten, ktorý je vo svete. Tvoj život je skrytý s Kristom v Bohu. Bez ohľadu na to, čo sa deje vôkol
teba, neboj sa!
Žalm 91:1 hovorí: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho.“ Predošlé slovo
nám hovorí o tom, kde si v Duchu. Prebývaš v tôni Najvyššieho. A to je dôvod, prečo môžeš byť vždy
kľudný a v pokoji bez ohľadu na to, aký je vôkol teba rozruch. Najvyšší je tvojím útočišťom a tvojou
pevnosťou!
Vyznanie
Boh je mojím útočišťom a mojou pevnosťou! Je mojím príbytkom; v Ňom žijem, hýbem sa a existujem! Je
mojou skalou, mojím životom a spravodlivosťou a cez Neho každý deň vládnem a stojím víťazne nad každou
nepriazňou môjho života. On je mojím pomocníkom, Ten ktorý ma podopiera svojou spravodlivou pravicou, je
pevnosťou môjho života. Nech je požehnané Jeho meno navždy!
Rozšírené štúdium: Žalm 118:5-6; Izaiáš 12:2; Ján 14:27
1-ročný plán: Lukáš 15:11-32; Rút 1-4
2-ročný plán: Marek 2:23-28; 3.Mojžišova 16
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Pastor Chris
Nauč sa uznať svoje chyby
„Preto si vyznávajte navzájom hriechy...“ (Jakub 5:16).
Tento verš nás napomína, aby sme si priznali, ak urobíme niečo zlé voči svojmu bratovi, či sestre.

Nehovorí sa tu o tom, aby sme išli a vyznávali pred nimi všetky naše hriechy, ako mnohí nesprávne
predpokladajú, ale znamená to, že máme byť dosť pokorní na to, aby sme si priznali chybu.
Rozšírený preklad Biblie to hovorí takto: „Preto si vyznávajte navzájom hriechy (svoje pošmyknutia,
kroky, svoje prečiny a hriechy).“ Všimni si, keď sa tu hovorí „vaše hriechy“, nepoukazuje tu na hriech voči
Bohu. Hovorí tu o človeku, ktorému si ty ublížil - on je ten, kto ti má odpustiť. Takže buď vždy rýchly
a milostivý priznať si a uznať svoje chyby, keď zhrešíš proti svojmu bratovi, či sestre v Pánovi. Keď žiješ
takto, budeš mať pokoj v srdci i vo svojom živote, lebo to je Božia vôľa.
Podobne keď je ublížené tebe, oslov vinníkov; nečakaj kým prídu a ospravedlnia sa ti, aby si im
odpustil. Nezadržuj v sebe nevraživosť; to neznamená, že budeš naivný, či príliš zhovievavý voči tomu,
kto ti ublížil. Je to jednoducho prejav tvojej výnimočnosti a ušľachtilosti tvojho charakteru.
Boh nepremýšľa o tvojich chybách, ani ich nezadržuje proti tebe, tak prečo by si to mal robiť ty
voči niekomu inému a zadržiavať ich. Nerob to. Odpusti rýchlo. Ak ublížiš niekomu ty, priznaj to a ak
bolo ukrivdené tebe, buď štedrý s odpustením. Prinesie ti to radosť a odhalí to krásu tvojej osobnosti.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za vládu Tvojho Slova v mojom živote. V mojom dnešnom jednaní s ľuďmi som
jemný a príjemný, plne podriadený Tvojmu Slovu. Zlosť, hnev a povstávanie akejkoľvek horkosti nemajú miesto
v mojom živote, lebo som zakorenený a založený v láske, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:7; Kolosenským 3:13; Efezským 4:31-32
1-ročný plán: Lukáš 16; 1.Samuelova 1-2
2-ročný plán: Marek 3:1-7; 3.Mojžišova 17
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Pastor Chris
Udržuj svoje sny nažive
„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k

nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej“ (Jeremiáš 29:11).
Dnes je mnoho mladých ľudí zapletených v zločine a nerestiach, lebo sa vzdali svojich snov- snov
mladosti a víťaznej osobnosti. Niektorí odložili nabok svoje najlepšie schopnosti a rezignovali kvôli
porážkam namiesto toho, aby boli inšpirovaní k vytvoreniu nových vynálezov a vytvorili lepší svet. Aké
je to smutné!
Mladý človek, ktorý sa zvrtol k zločinu a násiliu, má nedostatok porozumenia a ničí si svoj
vlastný život. Boh nás stvoril na svoj obraz a svoju podobu. „Na Jeho obraz“ znamená, že nás stvoril, aby
sme vyzerali ako On, kým to, že nás stvoril na „Svoju podobu“ znamená, že nás stvoril, aby sme pôsobili
a konali ako On. Ak nepôsobíš ako On, tak zlyhávaš, a to nie je Božím snom o tebe. Má pre teba
naplánovanú skvelú budúcnosť.
Aký druh života chceš žiť? Podrž si svoje sny o úspechu. Ak ťa obkľúčia strachy a napätia
mladosti, nevzdávaj sa, ani sa nezosyp. Radšej sa pozri do svojho vnútra a spýtaj sa: „Prečo som tu, ak toto
Boh pre mňa nenaplánoval? Ak by chcel, aby som bol chudobný, načo je všetko to bohatstvo sveta?“Boh je tvoj otec
a hovorí ti: „Moje je striebro, moje je zlato...“ (Haggeus 2:8). A tiež hovorí: „Lebo mne patrí všetka lesná zver a
tisíce dobytka na vrchoch“ (Žalm 50:10). Prečo toto všetko, ak nie pre teba?
Pochop, že je tu pre teba niečo viac. Nezastaň tam kde si, zostávaj inšpirovaný a uchovávaj si
svoje sny. Študuj Božie Slovo; je to tvoj kompas, ktorý ti pomôže s Božími smerovaním pre tvoj život.
Zotrvávaj vo vzťahu s Duchom Svätým, priateľ sa s kresťanmi, ktorí milujú Pána a udržuj svoje sny
nažive.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za nádej, ktorú v Tebe mám. Môžem s dôverou snívať o zajtrajšku, lebo viem, že
môj zajtrajšok je skrytý v Tebe. Odmietam dať v mojom živote miesto strachu, lebo viem, že som založený na Skale
vekov, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 119:9; Ján 8:12
1-ročný plán: Lukáš 17:1-19; 1.Samuelova 3-7
2-ročný plán: Marek 3:8-19; 3.Mojžišova 18
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Pastor Chris
Spasenie skrze Jeho krv
„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti“ (Efezským

1:7).
Ježišova krv bola vyliata za nás, najprv pre odpustenie našich hriechov a potom pre to, aby sme
mohli mať život. Jeho krv bola božská a cez Neho sme získali nielen odpustenie našich hriechov, ale
prijali sme aj oprávnenie na život, ktorý nám On daroval. Naše spasenie vzišlo z Jeho krvi. To je dôvod,
prečo je pre nás možné znovu sa narodiť. Kristus bol obetovaný za nás a v Ňom nám bol darovaný nový
život; život nadradený nad satana, smrť, peklo aj temnotu.
Pre Božie deti neexistuje žiadna záhuba! Boh povedal Izraelitom: „Krv bude vaším znamením na
domoch, v ktorých ste; keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt“
(Exodus 12:13). Nezáleží na tom, akým spôsobom sa ťa ničiteľ pokúša zničiť, či prichádza s chudobou,
chorobou, nemocou, či akýmkoľvek druhom slabosti. Ty si chránený a on nemôže vojsť do tvojho
príbytku! Prešiel si zo smrti do života.
Uviď a uvedom si tvoju skutočnú hodnotu na základe ceny, ktorú Boh musel zaplatiť za tvoje
spasenie! Si hodný krvi Ježiša Krista. Stal si sa jedno s Bohom, nie pre to, čo si ty urobil, ale kvôli tomu, čo
urobil Ježiš. Staré náboženské myslenie hovorí, že Boh je tak veľký a my sme len také nič pred Ním, ale to
je diablovo klamstvo. Ak by si bol nič, On by nezaplatil za tvoje spasenie krvou Ježiša Krista. Tým, že
zaplatil za naše spasenie, nám ukázal, akú máme pre Neho cenu: „Veď viete, že zo svojho márneho počínania,
zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou
nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista“ (1.Petrova 1:18-19).
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za prevzácnu krv Tvojho Syna Ježiša Krista. Tým, že som ospravedlnený Jeho
krvou, mám v sebe večný život. Jeho krv, vyliata na odpustenie hriechov, mi dáva právo na život v sláve, pokoji
a nadvláde. Oslavujem moje vzácne spasenie, dokonané skrze krv Kristovu. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 1:7; 1.Peter 1:18-19
1-ročný plán: Lukáš 17:20-18:14; 1.Samuelova 8-10
2-ročný plán: Marek 3:20-35; 3.Mojžišova 19
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Pastor Chris
Prihováraj sa za iných
„Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí“

(1. Timoteovi 2:1)
Prihováranie sa za iných je niečo, čo robíš pravidelne, nielen vtedy, keď ti to vyhovuje, ale ako
službu. Mal by si v tom byť efektívny tak, aby si prostredníctvom modlitby menil životy iných ľudí. Ak je
niekto v cirkvi, kto nie je veľmi stály a takmer sa vzdáva viery, možno kvôli intenzívnym skúškam
a prenasledovaniu, prihováraj sa za neho. Ovplyvníš to; obnovíš ten život.
Druhá časť Jakuba 5:16 hovorí: „...Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“; toto má súvis
s modlitbou za iných. Dáva nám poznať, ako môžeme byť efektívny v modlitbe za iných ľudí. Rozšírený
preklad hovorí: „Naliehavá (vrúcna, neustála) modlitba spravodlivého dáva k dispozícii obrovskú moc [dynamickú
v jej pôsobení].“ Keď si všimneš, že sú okolo teba niektorí veriaci, ktorí nerastú správne v Kristovi,
prihováraj sa za nich. Ak máš príbuzných a priateľov, ktorí nie sú znovuzrodení, mal by si sa za nich
veľmi horlivo modliť; neber to naľahko.
Spomeň si na to, čo hovorí Biblia o tom, aká radosť je v nebi medzi Božími anjelmi nad jediným
hriešnikom, ktorý robí pokánie (Lukáš 15:10).
Prímluvná modlitba je niečo, v čom by si nemal byť nedbalý; je vrúcna, úprimná; to znamená, že
sú do toho zapojené tvoje emócie; neprestávaj v nej, kým nebudeš mať svedectvo. Možno to bude trvať
dni, týždne, mesiace, ale neprestávaj; neprestajne sa modli, pretože cena - hodnota človeka, za ktorého sa
modlíš, je Ježišov život. Každý z nás je pre Boha tak cenný, ako je Ježiš. Takže keď prevezmeš záležitosť
týkajúcu sa iného veriaceho a modlíš sa, nestrácaš čas; spôsobuješ zmenu v oblasti Ducha.
Niekedy môžu byť medzi nami ľudia, ktorí sú telesní a môžu jednať hlúpo, nehnevaj sa na nich;
namiesto toho sa za nich prihováraj. Bojuj za ich duše, pretože satan je ten, ktorý ich oklamáva; nenechaj
ho vyhrať. Vytrvalo, horlivo a vášnivo sa za nich prihováraj, modli sa v jazykoch, pokiaľ neprevezme
prihováranie Duch Svätý s hlbokým stonajúcim vzdychaním, ktorého hĺbka je príliš veľká na to, aby sa
dala vyjadriť slovami.! „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme
modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným“ (Rímskym 8:26).
Modlitba
Drahý Otče, modlím sa za narastajúce zjavenie a porozumenie Tvojho Slova medzi všetkými Tvojimi deťmi
na celom svete. Prehlasujem, že Cirkev viac a viac prekypuje v poznaní a rastie v milosti Pána Ježiša Krista.
Ďakujem Ti za prácu Ducha Svätého v cirkvách po celom svete, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 5:16; Efezským 6:18; 2.Kronická 7:14
1-ročný plán: Lukáš 18:15-43; 1.Samuelova 11-13
2-ročný plán: Marek 4:1-12; 3.Mojžišova 20
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Pastor Chris
Urob moc dostupnou a daj Slovo!
„...Naliehavá (vrúcna, neustála) modlitba spravodlivého dáva k dispozícii obrovskú moc [dynamickú v jej

pôsobení].“ (Jakub 5:16 rozšírený angl. preklad).
Moc je dynamická schopnosť spôsobiť zmeny. To znamená, že naozaj môžeme spôsobovať
zmeny v našich životoch, životoch našich milovaných, skrotiť prírodné sily a mať vplyv na okolnosti
v náš prospech. Existuje druh modlitby, ktorá nikdy nezlyhá a vyprodukuje tento druh výsledku. O tom
čítame v našom úvodnom verši. To nie je ten druh modlitby, ktorá trvá dve minúty a idete preč, nie! Je
naliehavá, úprimná a neustála! Naliehaš spolu so svojim duchom v modlitbe! Tento druh modlitby robí
dostupnou ohromnú moc.
To vysvetľuje príčinu toho, prečo sa nič nedeje, aj keď sa mnohí modlia: nie je uvoľnená moc.
Urob moc dostupnou pre zmenu, po ktorej tak túžiš; zmenu, ktorú chceš vo svojej rodine, vo svojich
financiách a vo svojej práci. Na zmenu potrebuješ moc a práve Slovo nám ukazuje ako ju uvoľniť; je to
cez prevládajúcu modlitbu – naliehavú, vrúcnu, neustálu modlitbu; to produkuje výsledky. Možno si
chcel zmeniť určité veci a nevidíš veľmi výsledky, ktoré si chcel; môžeš urobiť, aby sa niečo stalo tým, že
urobíš dostupnou moc pre zmenu.
Teraz, keď si urobil moc dostupnou cez víťazstvo na modlitbe, ďalšia vec, ktorú máš urobiť je, že
uvoľníš, povieš Slovo. Keď hovoríš Slovo pod božským pomazaním, tak čokoľvek, čo povieš, sa určite
stane, pretože to bude mocou Ducha. Kým však nebude moc dostupná, môžeš hovoriť Slovo, ale
nenastane žiadna zmena.
Nie všetko sa zmení cez tvoje vyznávanie; niečo vyžadujú moc pre zmenu! Tie veci, ktoré
vyžadujú moc pre zmenu sú tie, ktoré uvádzam. Môžeš spôsobiť zmenu, ak sa budeš modliť týmto
spôsobom. Modlievaj sa ohnivo v iných jazykoch. Keď sa zo svojho ducha modlíš v jazykoch a robíš moc
dostupnou, bude tvojím svedectvom úspech a víťazstvo.
Vyznanie
Drahý Otče, ďakujem Ti za moc a schopnosti, ktoré si mi zveril, aby som spôsoboval obrovské zmeny
a upevňoval tu na zemi Tvoju božskú vôľu vo všetkom, čo sa ma týka. Cez naliehavú, úprimnú a neustálu modlitbu
v spojení s Tvojím Slovom sa situácie zmenia v môj prospech a moje víťazstvo je isté, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26; Efezským 6:18; Kazateľ 8:4
1-ročný plán: Lukáš 19:1-27; 1.Samuelova 14-15
2-ročný plán: Marek 4:13-20; 3.Mojžišova 21
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Pastor Chris
Duch, voda a krv
„ Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí

svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno“ (1.Ján 5:7-8).
Otec, Slovo a Duch Svätý svedčia o Ježišovi v nebi, kým na zemi svedčia Duch, voda a krv. Písmo
nám zaznamenáva, ako bol Pán Ježiš počas celej svojej pozemskej služby naplnený a vedený Duchom,
aby robil mocné skutky. V dnešnej štúdii sa bližšie pozrieme na vodu a krv.
Evanjelium Jána zaznamenáva, že keď bol Ježiš ukrižovaný, vojak v snahe potvrdiť, že skutočne
zomrel, prebodol Jeho bok kopijou. Krv a voda vystrekli von a Ján to zaznamenal ako znamenie (Ján
19:35). Bol to ten istý Ján, ktorý sa vo svojom evanjeliu zmienil, že Ježiš: „...vyšiel so svojimi učeníkmi za
potok Kedron, kde bola záhrada, do ktorej vošiel on i jeho učeníci“ (Ján 18:1). Kedron bol rýchlo tečúci potok,
vyvierajúci neďaleko Jeruzalema medzi Chrámovou a Olivovou horou. Bol používaný ako kanalizačné
odvodňovanie a každé ráno a večer vylievali do neho krv a vodu z chrámových obetí. Ján veľmi dobre
vedel, že z chrámu odtekala krv a voda.
Normálne, keď vojak prebodol Majstrov bok, nemal krvácať spôsobom, akým krvácal, pretože
bol mŕtvy a nebol tam žiadny krvný tlak. Ale Ján vydal svedectvo, že krv a voda vyrazila prúdom!
Spomenul si na stretnutie Pána so Židmi v chráme, kde povedal: „...Zborte tento chrám a za tri dni ho
postavím“ (Ján 2:19), odkazujúc na svoje telo.
Starý chrám je preč; je tu nový chrám. Ježiš je novou a živou cestou! Už viac nie je potrebná krv,
ktorá sa vylieva do potoka Kedron, pretože On je našim chrámom a Baránkom, ktorý bol zabitý raz
a navždy za všetky hriechy sveta!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že si tak veľmi preukázal svoju lásku k nám tým, že si nám dal dar spasenia.
Baránok Boží bol obetovaný za nás raz a navždy, takže môžeme navždy žiť na chválu a slávu Tvojho mena.
Halleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 2:19-2; Efezským 2:13-16
1-ročný plán: Lukáš 19:28-48; 1.Samuelova 16-17
2-ročný plán: Marek 4:21-29; 3.Mojžišova 22
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Pastor Chris
Uctievame vzkrieseného Krista
„Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani

tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.“ (2. Mojžišova 20:4).
Biblia nám hovorí o tom, ako ohnivé hady napadli tábor Izraelcov a mnohých z nich postupne
zranili a zabili (4. Mojžišova 21:7-9). Mojžiš, Boží muž, sa modlil za milosť a Pán mu nariadil, aby spravil
medeného hada a dal ho na tyč. Ak ktokoľvek, kto bol uhryznutý, pozrel na medeného hada, bol
uzdravený.
V priebehu rokov mali niektorí ľudia problémy porozumieť tejto biblickej pasáži, a to najmä
z dôvodu Pánových pokynov v našom úvodnom verši. Nasledujúci verš však vysvetľuje, že pokyn bol
proti rytinám vytvoreným na uctievanie. „Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj
Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých,
ktorí ma nenávidia“ (2. Mojžišova 20:5).
Boh nikdy nežiadal Izraelcov, aby medeného hada uctievali; povedal im len, aby sa na neho
pozreli. Abrahámovi dal podobné pokyny, keď mu povedal, aby sa pozrel na hviezdy; nepovedal mu,
aby ich uctieval. Had bol symbolický; znázorňoval hriech, ktorý bol pribitý na kríž. „A ako Mojžiš povýšil
hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján
3:14-15).
V Novom Zákone sa nepozeráme na rytinu, ale na Krista: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a
Dokonávateľa viery, ktorý kvôli radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho
trónu“ (Židom 12:2). Dnes už nie je viacej na kríži, ale vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Zmŕtvychvstalý
Kristus je Ten, ktorého uctievame; On jediný je požehnaný a jediný Vladár, Kráľ kráľov a Pán pánov,
ktorý si zaslúži našu úctu.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za dielo spásy, ktoré bolo uskutočnené v Kristovi Ježišovi. On jediný je nádejou
sveta a nebeskou radosťou, predmetom mojej najhlbšej náklonnosti a Spasiteľ mojej duše. Jemu buď navždy všetka
moja chvála a úcta. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:13-16; Zjavenie 5:13
1-ročný plán: Lukáš 20:1-19; 1.Samuelova 18-19
2-ročný plán: Marek 4:30-44; 3.Mojžišova 23
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Pastor Chris
Kráľovstvo v tebe!
Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to

ľudia pozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami (Lukáš
17:20-21).
Pán Ježiš vysvetľuje, že Božie kráľovstvo je medzi nami. Aké výnimočné oznámenie duchovnej
pravdy! To neznamená, že Kráľovstvo je vnútri v tvojom tele. Takisto to neznamená, že je to v tvojej
predstavivosti. Po prvé si všimni, že nehovoril o „Nebeskom kráľovstve“, ktoré má čo do činenia
s dielom, pre ktoré prišiel, aby ho začal tu na zemi. Ale Pán hovorí: „Kráľovstvo Božie je medzi vami.“
Kráľovstvo Božie je všetko z tej sféry, ktorá je pod vplyvom Všemohúceho Boha na nebi a na zemi. Toto
Kráľovstvo je všade tam, kde prebýva Boh. To je úžasné!
Skús si predstaviť, aký veľký je Boh; celé nebesia a zem sú v Ňom. On obklopuje všetko a Jeho
prítomnosť je všade. Ak Ježiš potom hovorí: Kráľovstvo Božie je medzi vami“, mieni tým to, že máš kapacitu
obsahovať Všemohúceho Boha. Nielenže Boh je v tebe, ale ty máš tiež Jeho prirodzenosť, aby si obsiahol
všetko. „Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc...“ (Kazateľ 3:11).
Je niečo, čo potrebuješ vo svojom živote zlepšiť? Pozri sa do vnútra, lebo Božie kráľovstvo je
v tebe. Do tvojho srdca bola vložená večnosť (Kazateľ 3:11), čo znamená, že neexistuje žiadne
obmedzenie pre veľkosť tvojich schopností a pre to, čo môžeš dosiahnuť svojim duchom. Vďaka Bohu za
privilégium a moc modlitby. Cez modlitbu sa dostávame do božských oblastí slávy, ďaleko nad dosah
ľudskej mysle a schopností a žijeme na zemi život Kráľovstva. Sláva Bohu!
Vyznanie
Nesiem v sebe Božiu božskú prítomnosť, aby som ovplyvňoval a zasahoval moje okolie, ustanovoval pokoj,
spravodlivosť, lásku, radosť, zdravie a prosperitu Kráľovstva a zjavoval víťazný život v Kristovi. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 20:21-22; 2.Korintským 5:20
1-ročný plán: Lukáš 20:20-21:4; 1.Samuelova 20-22
2-ročný plán: Marek 5:1-13; 3.Mojžišova 24
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Pastor Chris
Život bez hraníc, obmedzenia
Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z

Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch
oživuje (2.Korintským 3:5-6).
Spoločnosť nám môže dávať limity, obmedzenia; naše rodinné zázemie na nás môže klásť
obmedzenia; krajina, kde žijeme, naše vzdelanie, popis práce, naše zamestnanie, naše financie nám môžu
dávať obmedzenia. Čokoľvek môže na teba dať obmedzenie, limity. Ale náš úvodný verš nám ukazuje,
že existuje život bez obmedzení, bez limitov.
Niekto si môže myslieť: „Skutočne takýto život existuje?“ No ak nevieš o takomto slávnom
živote, nikdy ho nebudeš žiť. Ak si ho nikdy nemal, prečo si myslíš, že taký život neexistuje? Napokon
bola doba, keď sa zdalo nemožným letieť lietadlom a mnohí sa mysleli, že jeho rýchlosť bude príliš veľká
a nikto to neprežije. Existuje veľa vecí, o ktorých si ľudia v minulosti mysleli, že sú nemožné a dnes sa
stali bežnými.
Existuje život bez hraníc. A to je život, ktorý na svet priniesol Ježiš. Znova si všimni, čo hovorí
náš úvodný verš: „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami od seba, ale naša
dostatočnosť je z Boha:“ Grécke slovo preložené ako „dostatočnosť“ je „hikanotes“. V skutočnosti to
znamená spôsobilosť, schopnosť, kompetencia. Naša kompetencia alebo naša schopnosť konať je z Boha.
Toto naznačuje, že je tu výmena; Boh nám dal Jeho schopnosť, alebo Jeho vlastnú kompetenciu. Takže
keď pôsobíme, nepôsobíme s ľudskou schopnosťou, ale s Božou schopnosťou, ktorá je neobmedzená.
To, čo musíš ako Božie dieťa pochopiť je, ako pôsobiť mimo ľudskej schopnosti. Kolosenským
1:27 hovorí: „...Kristus vo vás, nádej slávy.“ Teraz, keď si znovuzrodený, nie si obyčajný človek.
2.Korintským 5:17 hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali
nové.“ Takže staré obmedzenia, problémy, bolesti atď. sú preč a všetko je teraz nové. Bol si privedený do
života neobmedzených možností, nekončiacich víťazstiev a večnej slávy. Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal Tvoje vlastné schopnosti, takže sa nespolieham na moje ľudské
schopnosti, ale Tvoje. Preto môžem robiť čokoľvek cez Krista, ktorý ma posilňuje a zmocňuje pre nadprirodzený
život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:7; Kolosenským 1:29
1-ročný plán: Lukáš 21:5-38; 1.Samuelova 23-25
2-ročný plán: Marek 5:14-20; 3.Mojžišova 25
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Pastor Chris
Duch Svätý je Boh
Ale prijmete moc, po tom ako príde na vás Duch Svätý a budete mi svedkami (Skutky 1:8 angl. preklad).
Kvôli obmedzeniam jazyka mnohí zistili, že je ťažké porozumieť, kto je „Duch Boží“. Spojenie

„Duch Boží“ má úplne iný význam ako spojenie „muž Boží“. Toto druhé znamená človeka, ktorý koná,
hovorí a robí pre Boha; človeka poslaného Bohom. Keď povieme „Duch Boží“, nemyslíme tým Ducha,
ktorý je od Boha, poslaného Bohom a robiaceho veci pre Boha. Nie, to nie je jeho popis. Duch Svätý je
Boh.
Otec nikdy neopustil svoj trón; je stále na svojom tróne. Keď Otec robí niečo mimo svojho trónu,
robí to cez svojho Ducha, ktorý pochádza z Neho. Takže Duch Svätý nie je ďalší Boží Duch, ktorého Boh
poveril, aby niečo urobil. Duch Svätý je Boh sám. Keď napríklad hovoríme o tvojom duchu, tvoj duch nie
je ďalší duch, ktorý ti slúži. Tvoj duch si ty, skutočný ty!
Teraz si predstav toto: Skutky 1:8 hovoria: „Ale prijmete moc, po tom ako príde na vás Duch Svätý...“
Takže prijali sme Ducha Svätého, ktorým je sám Boh, aby v nás žil. Ak to berieme naľahko, naše životy
budú obyčajné. Avšak keď porozumieš moci a dôležitosti toho, že v tebe žije Duch Boží, budeš žiť každý
deň nadprirodzený život.
Duch Svätý je tretia osoba Božstva, nie preto, že je číslo tri, ale preto, lebo bol ako tretí zjavený
cirkvi. Ale prejavovanie Ducha Svätého prišlo prvé. On je prvý, ktorý bol skutočne zjavený v Božom
Slove, ale nebol pochopený.
1.Mojžišova nám zjavuje Ducha, keď bola zem chaotickou masou: „Zem však bola beztvárna a pustá;
tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami“ (1.Mojžišova 1:2). Takže Duch Svätý nám bol
zjavený prvý. V prvom verši je hebrejské slovo pre „Boh“ slovo „Elohim“ – množné číslo pre Boha. Takže
vidíš, že Duch Svätý utvoril svet a vytvoril všetky veci.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvojho vzácneho Ducha Svätého, ktorý mi bol daný, aby mi pomáhal viesť ma
víťazne a dokonale mojou cestou života. Sláva, krása, atmosféra a dokonalosť Tvojho Ducha sa prejavuje vo mne a
cezo mňa svetu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:16-17; Židom 1:3
1-ročný plán: Lukáš 22:1-38; 1.Samuelova 26-28
2-ročný plán: Marek 5:21-34; 3.Mojžišova 26
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Pastor Chris
Strhávaj „predstavy“
...zbroje nášho boja nie sú telesné, ale mocné cez Boha, aby búrali pevnosti; strhávame predstavy a každú

vysokú vec, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej... (2.Korintským 10:4-5 angl. preklad).
Mnohí ľudia dnes žijú v strachu a väčšina z neho existuje v ich predstave. Predstavujú si, že by sa
im mohlo stať niečo strašné, alebo že niečo ohrozuje ich životy. Niektorí si predstavujú, že nikdy nebudú
úspešní, pretože neúspech bol u ich predkov. Pre iných je to choroba; ich matka zomrela na zlyhanie
srdca a teraz si predstavujú, že sa im stane to isté. Toto sú pevnosti v ich mysliach.
Je to podobné, ako niekto, kto ochorel ma HIV/AIDS a počuje, že sa to nedá vyliečiť a cíti sa
zúfalý. Jednoducho nevie uveriť alebo prijať, že by mohol byť uzdravený. Toto je pevnosť. Čo sú
pevnosti? Sú to myšlienky, idey, princípy, argumenty a zdôvodnenia človeka, ktoré sú v protiklade
k Božiemu Slovu! Sú to negatívne predstavy, ktoré plodia strach, ktorý je hlavnou satanovou zbraňou.
Ale vďaka Bohu! Môžeme použiť Božie Slovo, aby sme strhli dole pevnosti, či už sú v životoch
iných, alebo v našich životoch. Nemusíš už byť viac v otroctve vo svojej mysli! Nemusíš sa báť ničoho.
Keď sa ťa satan snaží napádať strachom, odpovedaj Slovom. Útoč proti nemu Božím Slovom. Vytiahni
verše týkajúce sa tej situácie a neustále ich hovor; striedaj ich s hovorením v jazykoch, pokiaľ úplne
nezatlmíš hlas každej protikladnej myšlienky a tvoj strach sa vyparí.
Satan na teba útočí strachom, aby urobil tvoju vieru v Božie Slovo nefunkčnou a poškodenou.
Takže keď k tebe prídu negatívne, neželané predstavy, strhni ich dole! Druhá časť nášho úvodného veršu
hovorí: „...strhávame pevnosti a každú vysokú vec, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej.“ Toto hovorí
o všetkom, čo predstiera, že má moc, ktorú ale nemá; sú to domýšľaví, alebo falošní duchovia s ich
sebavedomými myšlienkami. Vyvráť ich Božím Slovom.
Vyznanie
Moja myseľ je pomazaná, aby myslela Božie myšlienky! S Božím Slovom vo svojich ústach strhávam všetky
predstavy strachu, zlyhania, choroby, nemoci a slabosti! Nič zlé ani žiadna negatívna predstava nemá miesto
v mojom srdci! Moja myseľ je zaplavená Slovom, ktorým premôžem všetky ohnivé šípy nepriateľa!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 26:3; Efezským 6:16-17; Príslovia 4:23
1-ročný plán: Lukáš 22:39-65; 1.Samuelova 29-31
2-ročný plán: Marek 5:35-43; 3.Mojžišova 27
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Pastor Chris
On je vzkriesenie!
Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie (Ján 11:25).
Krásny príbeh o Lazarovej smrti a o tom, ako ho Ježiš vzkriesil späť do života zostáva stále tak

svieži a inšpirujúci. Ježiš pred tým povedal, že Lazar nezomrie, ale on zomrel. Keď sa Ježiš napokon
dostal do Betánie o štyri dni neskôr, prišla k Nemu Marta a povedala: „...Pane, keby si bol býval tu, nebol by
mi brat umrel“ (Ján 11:21). O chvíľu neskôr prišla Mária a povedala presne to isté. Ale potom Ježiš povedal
niečo tak neobyčajné! Povedal: „Ja som vzkriesenia a život...“ (Ján 11:25).
Musel by si byť Bohom, aby si také niečo povedal. Ale nech je požehnaný Boh, Ježiš je Boh!
Nepovedal: „Mám moc vzkriesenia“, čo by bolo tiež dosť úžasné. O kom tu vlastne hovoríme? Kto je
tento človek? Ak sa divili tomu, keď kráčal po vode, tak to nie je nič v porovnaní s týmto vyhlásením. On
je vzkriesenie, nie „vzkriesiteľ“.
Pozrime sa krátko na ten obraz. Je tu Mária a jej sestra a povedali.: Pane, keby si tu bol býval pred
štyrmi dňami, náš brat by nebol zomrel.“ Židia potvrdili toto ich vyhlásenie a niektorí z nich povedali:
„Tento človek, ktorý otvoril slepé oči a spôsobil, aby chorý začal chodiť, mohol vyliečiť Lazara, keby tu
vtedy bol býval, no nie?“ (Ján 11:37). Toto je všetko, čo vedeli o „uzdravujúcom“ Ježišovi. Poznali Ho ako
uzdravovateľa, ale Ježiš prevrátil ich myslenie hore nohami. Povedal: „Ja som vzkriesenia a život.“ Toto
je autorita!
Teraz dal svoju autoritu nám. V Lukášovi 10:19 povedal: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch
a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa...“ vrátane smrti, pekla a hrobu! Takže ak existuje niekto,
za koho sa modlíš, aby bol spasený a potom ten človek zomrie a ide do pekla, tak povedz: „Ani nápad!
Vyťahujeme ťa z pekla v mene Ježiš! Vráť sa späť!“ Ježiš má autoritu v pekle. Ak sú neustále problémy
v tvojej práci alebo niekde v tom, čo patrí tebe, použi tvoju autoritu v mene Ježiš, aby si to povolal späť
k životu.
Nič nie je tak kritické, alebo nikdy nie je príliš neskoro na to, aby si to „vzkriesil“, pretože pôsobíš
v Ježišovej autorite. Si posadený spolu s Ním na mieste vlády, autority a moci! Kráčaj dnes i vždy v moci
Jeho vzkriesenia a s mocou Jeho vzkriesenia.
Vyznanie
Môj život je charakterizovaný zjavovaním Kristovej moci vzkriesenia! V mojom tele je život! V mojej
rodine je život! Život je v mojom podnikaní a v každej oblasti môjho života! Žijem víťazne v moci a mocou
vzkriesenia! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 41:10; Matúš 19:26; Marek 10:27
1-ročný plán: Lukáš 22:66-23:25; 2.Samuelova 1-3
2-ročný plán: Marek 6:1-13; 4.Mojžišova 1
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Pastor Chris
On žije v tebe
Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť,

vašu rozumnú službu Bohu (Rimanom 12:1).
Prečo Boh od nás žiada, aby sme vydávali svoje telá ako živú obeť? Je to preto, lebo žije v našom
tele. Tvoje telo je Boží chrám; tam On žije: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?“
(1.Korintským 3:16). Ak Mu tvoje telo nie je poskytnuté, nemôže ho používať. A chrám, v ktorom nežije,
je len obyčajná budova; je prázdny a bez slávy.
Teda Boh je všade, ale Jeho prejavená prítomnosť nie je všade. Tak isto ako elektrina; keď je
elektrina v budove, tak nefunguje všade v budove. Elektrické spotrebiče nebudú fungovať len preto, že
sú v budove; musia byť zasunuté do zdroja energie. Tým istým spôsobom tvoje fyzické telo musí byť
vydané alebo podrobené Bohu, aby sa On v tebe takpovediac „prechádzal“. Toto je myšlienka, ktorú nám
Pavol dáva v 2.Korintským 6:16, keď hovorí: „...A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh:
Prebývať budem v nich a prechádzať sa...“
Spojenie „prechádzať sa“ je grécke slovo „emperipateo“, čo znamená „prechádzať“; obchádzať
hore a dole hranice majetku ako kontrola, dozor. Boh prostredníctvom Ducha Svätého prechádza tvoje
telo, aby ho udržoval dokonalé voči votrelcom ako choroba, nemoc a slabosti. Toto je časťou Jeho práce
a služby v tvojom živote, takže daj Mu voľnosť. Buď Mu poddaný, aby v tebe slúžil.
Boh ťa potrebuje. Chce cez teba hovoriť, pozerať cez tvoje oči, chodiť v tebe a cez teba a požehnať
cez teba svet. Potrebuje tvoje telo. Chce poddajné telo. Čím viac sa Mu poddáš, tým viac bude v tebe
zjavený. Nechaj Ho konať cez teba a uskutočňovať cez teba Jeho božské plány.
Modlitba
Každé vlákno mojej bytosti je úplne poddané Pánovi, aby vykonávalo Jeho božský plán cezo mňa! Som Jeho
živým chrámom! Hovorí cezo mňa, hýbe sa cezo mňa a prejavuje svoju lásku a spravodlivosť cezo mňa! Môj duch,
duša a telo sú posvätené pre Jeho posvätný účel a Jeho sláva sa dnes i navždy zjavuje vo mne viac a viac, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 48:17; Rimanom 8:8-9
1-ročný plán: Lukáš 23:26-49; 2.Samuelova 4-6
2-ročný plán: Marek 6:14-29; 4.Mojžišova 2
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Pastor Chris
Tvoje krvou kúpené dedičstvo
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko

potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3).
Keď hovoríme o spasení, niektorí ľudia tomu nerozumejú; je to veľké slovo. Zahŕňa všetky
úžasné požehnania, ktoré sú výsledkom Kristovho vykupiteľského diela; uzdravenie a božské zdravie,
úspech, slobodu, nezávislosť, ochranu atď. Za všetko toto bolo zaplatené! Je to tvoje, aby si to užíval!
Všetky dobré veci život sú obsiahnuté v balíku spasenia; slávny život je tvojím dedičstvom. Prosperita
s pokojom je tvojim dedičským právom.
Čítaj znovu náš úvodný verš. Hovorí, že Jeho božská moc nám dala všetko, čo je potrebné
k životu a zbožnosti. To nie je zasľúbenie; to je vyhlásenie skutočnosti vyjadrujúce, čo všetko už Boh
urobil. V Kristovi Ježišovi ti dal všetko, čo potrebuješ pre nadprirodzený život. Toto všetko je v tvojom
vnútri. Kristus v tebe je nádej slávy (Kolosenským 1:27) a Kristus je všetko.
Preto si navždy ustanovený pre víťazný život. V Kristovi si to dokázal. Všetko je tvoje
(1.Korintským 3:21)! Toto robí kresťanstvo tak úžasným, vzbudzujúcim úctu. Život, ktorý ti Boh dal, je
božský život a všetko, čo kedy budeš potrebovať na to, aby si žil radostný a víťazný život, prišlo s týmto
božským životom.
Zapamätaj si: Ježiš vylial svoju krv za teba, lebo bol jediný bezhriešny a vhodný na to, aby nás
spasil svojou krvou. Pretože to už urobil, všetko čo potrebuješ robiť, je užívať si výhody vyplývajúce
z Jeho zástupnej obete. Máš legálne právo, aby si vlastnil všetko, čo spasenie v Kristovi prináša, pretože je
to tvoje krvou vykúpené dedičstvo v Kristovi: „...v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa
predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle“ (Efezským 1:11).
Vyznanie
Kristu žije vo mne, preto som vybavený pre život! Jeho božská moc mi daroval všetko, čo potrebujem, aby
som každý deň žil radostne a víťazne! Úspech, prosperita, božské zdravie, postup a slávny život sú mojím krvou
vykúpeným dedičstvom a životnou skúsenosťou v Kristovi Ježišovi! Mám veľké dedičstvo. Halleluja.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:32; Ján 10:10; 1.Korintským 3:21
1-ročný plán: Lukáš 23:50-24:12; 2.Samuelova 7-8
2-ročný plán: Marek 6:30-44; 4.Mojžišova 3

